
 
 

Susanne Gram-Hanssen 
Bispebjerg Park alle 23 – 2400 København NV 
Mail: dg1470-1819@rotary.dk 
Mobil: +45 2080 1056 

København den 1. september 2018 

Indkaldelse til det ordinære Årsmøde i Rotary distrikt 1470  

Sted: Restaurant Bellahøj – Bellahøjvej 20 – 2700 Brønshøj  

Tid: tirsdag den 25. september kl. 17.15 startes med velkomstdrink og 17.30 middag - efterfulgt af  
- Oplæg om Rotary som erhvervsnetværk og distriktets iværksætterpris 2017-18 overrækkes.   
- Årsmødet begynder kl. 19.00  

Tilmelding til middag sker på portalen senest torsdag den 20. september – log ind på 
portalen og tryk på dette link 
Deltagelse i middag er gratis for to medlemmer fra hver klub – og fra klubber med flere end to 
valgmænd deltager disse også gratis (se nedenfor).  
Øvrige tilmeldte til middag opkræves 200 kr. for spisningen. 

Dagsorden jf. distriktets vedtægter 

1. Valg af ordstyrer og sekretær  
2. Beretning om distriktets aktiviteter for det foregående Rotaryår ved Immediate Past 

Distrikts Guvernør (IPDG)  
3. Beretning om aktiviteterne i distriktets Foundation udvalg ved formanden for Foundation 

udvalget  
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det foregående Rotaryår ved IPDG eller 

den afgåede distriktskasserer  
5. Forslag fra distriktet, herunder eventuelle forslag vedrørende landsaktiviteter og indstillinger 

til Council on Legislation CoL 
5.1 Forslag: Ændring af reglerne i forbindelse med nominering og valg af 
guvernør for Rotary året 2021-22 (vedhæftet)  

6. Forslag fra klubber – der er ikke modtaget forslag fra klubberne inden fristen for 
indsendelse af forslag 

7. Godkendelse af Distrikts Guvernør Elect, DGE's valg af distriktskasserer og 
distriktssekretær for det kommende Rotary år  

8. Valg af distriktets delegerede ved CoL (hvert 3. år) jf. § 9 (Der er intet valg i år) 
9. Valg af distrikts repræsentanter til Rotary Danmark (RD) og Rotary International (RI) hverv 

jf. § 10  
10. Valg af nomineringskomite for Distrikts Guvernør Nominee (DGN)   
11. Valg af registreret revisor eller statsautoriseret revisor  
12. Eventuelt  

 
Vel mødt - Susanne Gram-Hanssen / Guvernør – Distrikt 1470 
  
Bilag: 
2- 4: Regnskab og beretning er udsendt ultimo august 
5: Forslag: Ændring af reglerne i forbindelse med nominering og valg af guvernør for Rotary året 
2021-22 (vedhæftet)  
- Oversigt over valgmænd (vedhæftet)  
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